
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

"Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que 

fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade [tolerância], 

suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a 

unidade do Espírito no vínculo da paz; (Efésios 4.1-3)." 

  

A Bíblia nos ensina como resolver conflitos. Precisamos compreender os princípios que 

norteiam a nossa prática cristã como agentes da reconciliação e não da confusão. A Bíblia nos 

exorta: "Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a 

sabedoria" (Provérbios 13.10). O evangelista Lucas nos diz, o que está no coração é expresso 

em palavras: "O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro 

tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o coração" (Lucas 6.45). Não se pode 

simplesmente esperar falar o que é bom (ou solucionar os conflitos) quando atitudes más 

governam o coração.  

O que na maioria das vezes impede que os conflitos sejam resolvidos? Qual é o oposto 

de humildade? O versículo nos diz que devemos andar com toda a humildade. O orgulho é o 

pecado que bloqueia nossa capacidade de solucionar conflitos dentro de uma perspectiva 

bíblica. 

Não basta definir psicologicamente a humildade como a correta compreensão de si 

mesmo, pois biblicamente estamos diante de um conceito mais amplo. O orgulho se manifesta 

em atitudes que muitas vezes nem percebemos como tal: relutância em admitir quando se 

está errado, hipersensibilidade à correção, transferir a culpa para o outro, justificar ou ficar 

irado quando outra pessoa nos exorta legitimamente, quando injustiçado (a vida é injusta, não 

espere colinho do mundo), não estar disposto a perdoar o ofensor que não demonstrou 

arrependimento etc. 

O grande reformador João Calvino estava certo quando afirmou que o homem só se 

conhece profundamente em Deus. Somente pela obra santificadora do Espírito Santo, 

podemos ter nossos corações verdadeiramente limpos. Richard Baxter, o prolífico escritor 

puritano, disse a respeito dessa danosa praga da alma: "O orgulho é um pecado 

profundamente enraizado e que se autopreserva; assim ele é mais difícil de ser morto e 

arrancado que outros pecados. Ele impede a descoberta de sim mesmo". 
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